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1. Et godt sted å vokse opp

2. En bedre Eidsbergskole

3. Helhetlig stedsutvikling

4. Et klimavennlig samfunn

Eidsberg Venstre satser på barn, skole, steds-
utvikling og miljø. Barn velger ikke sin barn-
dom. Vi vil at Eidsberg skal bli en god kom-
mune å vokse opp i for barn – uansett hvilken 
bakgrunn de kommer fra. Vi vil ha en bedre 
skole – det må satses spesielt på ungdoms-
skolen for å hindre frafall. Vi vil at det skal la-
ges en plan for langsiktig stedsutvikling med 
sikte på mer fleksible og gode muligheter for 
bosetting i grendene våre og en fortetting i 
Mysen sentrum basert på god byggeskikk og 
urbane prinsipper. Vi vil ha bærekraftig bruk 
av kommunens naturressurser – klimautslip-
pene må bli kraftig redusert. 

Venstre vil:
•	 Etablere bedre tiltak for fattige barn i 

kommunen
•	 Ha en bedre skole med mindre frafall
•	 Jobbe for en helhetlig plan for steds- 

utvikling 
•	 Satse på en offensiv miljøpolitikk for  

lavere klimautslipp

«Vi ønsker å skape et fremtids-
rettet, mangfoldig og klima-
vennlig Eidsberg»

Maren Hersleth Holsen
Venstres ordførerkandidat  i Eidsberg
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Eidsberg kommune har to hoved-

utfordringer de kommende årene:

1. Å bygge en sunn og balansert 

kommuneøkonomi.

2. Kommunestruktur - hvordan 

kommunestrukturen skal løses til 

det beste for innbyggerne. 

Økonomien i Eidsberg har gitt grunn til stor 
uro de seinere årene. Innføring av eiendoms-
skatt har vært diskutert. Eidsberg Venstre er i 
mot eiendomskatt og mener kommunen må 
se på andre løsninger enn eiendomskatt for 
å rette opp dette. Eiendomsskatt er en svært 
usosial skattelegging og kan i tillegg påvirke 
næringslivet i kommunen i negativ retning. 
Venstre ønsker en grundig gjennomgang av 
kommunens eiendommer, avtaler og res-
sursbruk. Vi mener det er viktig å prioritere 
energistyring og økonomisering i driften av 
bygningene våre, at avtaler og innkjøpsord-
ninger tar hensyn til både lønnsomhet og 
miljøkriterier og at bemannings- og ressurs-
bruken stadig vurderes ut fra hvilke behov 
kommunen har til enhver tid.  En sunn kom-
muneøkonomi er helt vesentlig for å kunne 
yte et godt tilbud til de som trenger det mest. 

Store oppgaver legges på kommunene. In-
dre Østfold med sin småkommunestruktur 

vil måtte utrede nye samarbeidsformer og 
eventuelt nye strukturelle former. Eidsberg 
Venstre mener at det er fornuftig med færre 
og større kommuner enn i dag. Større kom-
muner vil tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft 
og skape kompetansemiljøer som vil kunne 
samordne og tilby bedre tjenester til sine 
innbyggere. Hvilke løsninger som er best for 
innbyggerne og deres behov for tjenester 
vil måtte utredes de nærmeste årene, men 
Eidsberg Venstre ønsker i utgangspunktet at 
kommunene selv skal få være med å bestem-
me innholdet i framtidens kommuner og vil 
derfor sette i gang et utredningsarbeid med 
sikte på kommunesammenslåing. 

Eidsberg Venstres
Hovedprioriteringer

Behov for endring

Eidsberg Venstre ønsker at folk som bor 
i Eidsberg skal oppleve at kommunen 
er der for innbyggerne sine, ikke 
motsatt. Demokrati og åpenhet skal 
prege politikken, dialog og service 
skal prege administrasjonen.
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Eidsberg kommune skal være en 

god kommune å vokse opp i, uav-

hengig av hvilke ressurser du har 

med deg hjemmefra. Mange barn 

i Eidsberg lever i relativ fattigdom. 

Vi vil ha en større satsing for å be-

kjempe fattigdom, frafall i skole, 

omsorgssvikt, rus og psykiatriske 

problemer i vår kommune.

Alle foreldre ønsker det beste for sine barn, 
også de foreldrene som sliter med rus- og av-
hengighetsproblemer. Mange trenger hjelp 
på ulike måter og vi har alle et ansvar for 
at barna i vår kommune får en trygg og god 
oppvekst. 

Eidsberg Venstre ønsker kvalitet og mang-
fold i barnehagetilbudet. Dette får vi bl.a. 
gjennom å tilrettelegge for gode private- og 
kommunale barnehager. De private barneha-
gene utgjør nå 55 % av barnehageplassene 
i kommunen, og disse må behandles like-
verdig med de kommunale barnehagene. Et 
godt pedagogisk tilbud er viktig og barneha-
gen skal være et rom for trygg lek, trivsel og 
mestring. 

Barnehagen er ofte første skanse når barn 
har særskilte behov, og det er viktig med sko-
lering hos personalet med tanke på tegn på 
omsorgssvikt eller utviklingsproblemer, for 
eksempel tidlige tegn på lærevansker.

Venstre vil:
•	 Videreutvikle en plan i Eidsberg kommune 

for bekjempelse av rusproblematikk, fra-
fall i skolen, fattigdom, utvikling av psy-
kiatriske problemer, osv. Gjennom denne 
planen skal NAV, skole, barnevern, fami-
liesenter, helsetjenester, rådgivningstje-
nesten i skolen, mv. arbeide tett sammen 
med en bevisst målsetting om at alle barn 
i Eidsberg skal ha gode muligheter for å 
lykkes i voksenlivet. 

Et godt sted å vokse opp

•	 At alle koordinatorstillinger i Eidsberg, 
med forgreininger i flere etater, bør legges 
under rådmannstjenesten, for lettere fak-
tisk å kunne koordinere arbeidet som skal 
gjøres og ha den nødvendige fleksibilite-
ten til å handle når det trengs. Dette gjel-
der bl.a. SLT-koordinator, Ungdomskon-
takten, idretts- og folkehelsekoordinator. 

•	 At flere av stillingene i kommunen som 
omhandler barn og unge bør gjøres fleksi-
ble slik at flere voksne kan være til stede i 
ungenes hverdag etter kl 16.00 hverdager 
og i helger.

•	 Styrke barnevernet og optimalisere dette. 
Barnevernet har et ansvar for å skolere 
førsteskansen (barnehagepersonale, læ-
rere, mfl) om tegn på omsorgssvikt. 

•	 At barnevernstjenesten i økende grad skal 
bruke Grønn omsorg, en velferdsordning 
som tilbys på enkelte gårdsbruk. 

•	 Jobbe for tettere samarbeid mellom kom-
mune og lag/foreninger og legge til rette 
for at barn kan delta på fritidsaktiviteter 

til tross for dårlig familieøkonomi eller 
manglende oppfølging hjemmefra. 

•	 Videreføre og styrke fattigdomsmidlene 
for barns deltakelse i lag og foreninger.

•	 Sikre at alle får en individuell tiltaksplan 
og god oppfølging.

•	 Gjennomføre en grundig gjennomgang 
av rus- og psykiatritjenesten for å møte 
de nye utfordringene vi har på dette om-
rådet, også sett i sammenheng med den 
nye samhandlingsreformen.

•	 Ha likebehandling og forutsigbarhet for 
alle barnehager i Eidsberg kommune, 
bl.a. ved å innføre flere telletidspunkter 
for rapportering og tilskuddsoverføring for 
private barnehager.

•	 Sikre kompetent personale i barnehage-
ne, og god dialog og tilkallingsrutiner for 
spesialiserte fagpersoner når barn utviser 
særskilte evner og behov.
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En god skole er den viktigste in-

vestering i vår framtid og Eidsberg 

Venstre vil styrke den offentlige 

skolen. 

Kommunen har ansvar for opplæ-

ring i barne- og ungdomstrinnet. 

Her i Eidsberg fungerer svært mye 

bra, men på enkelte områder må 

vi gjøre et løft for å møte nåtidens 

og fremtidens utfordringer.

Eidsberg Venstre vil at Eidsberg skal bli best 
på skole-hjem-kommunikasjon. Vi mener 
foreldrene er skolens glemte ressurs. Bruk 
av digitale verktøy og sosiale medier i denne 
kommunikasjonen mellom skole og hjem er 
viktige midler, og da må IT-parken, spesielt 
ved ungdomsskolen, bedres. Læreren må til-
bake til klasserommet som en klar og tydelig 
leder. Det gir trygghet, ro og best læringsmil-
jø for elevene. Lærerens byråkratiske oppga-
ver må reduseres til et minimum. 

Venstre vil:
•	 Satse på rådgivningstjenesten i ung-

domsskolen. Denne stillingen bør utvides 
til 100 % , og faget karriereveiledning bør 
ligge til grunn. Eidsberg Venstre vil at vi 
skal bli best i klassen på karriereveiled-
ning til våre ungdommer - riktige skole- 
og karrierevalg gir mindre frafall i videre-
gående skole.

•	 At skolen skal oppfordres til å bruke for-
eldre mer aktivt i undervisningen, der det 
er hensiktsmessig. 

En bedre Eidsbergskole •	 Videreføre arbeidslivsfag for en mer prak-
tisk skole, og utnytte potensialet i at inn-
til 25 % av undervisningen kan være av 
praktisk art for de elevene som trenger 
denne formen for tilnærming til fagene. 
Pilotskolen bør fortsette sitt gode arbeid. 

•	 Satse på et IT-løft i Eidsbergskolen og 
innføre bruk av sosiale medier og digitale 
verktøy til kommunikasjon mellom hjem 
og skole. En fornyelse og utvidelse av IT-
parken er helt nødvendig. 

•	 Gjennomføre målrettet faglig- og pedago-
gisk kompetanseheving for lærere. 

•	 At nyutdannede lærere tilbys en mentor-
ordning.

•	 Øke timetallet i svømmeundervisning så 
snart kapasiteten er bedret (ny svømme-
hall), og kvalitetssikre svømmeundervis-
ningen på alle nivåer. 

•	 Øke antall lærlingplasser i Eidsberg kom-
mune 

•	 At SFO-tilbudet i Eidsberg bør omfatte et 
alternativ med stor grad av fysisk aktivi-
tet, gjerne i samarbeid med idrettslag.

•	 Oppfordre til at leksehjelpordningen i 
større grad tilpasses behovet hos hver en-
kelt elev og  hver enkelt skole i Eidsberg. 
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Våre 
kandidater

1.  Maren Hersleth Holsen (35)
 Landskapsarkitekt, Hærland

2.  Håvard Baggetorp 
Brannkonstabel (33)

 Mysen

3.  Ingunn Herstad Hensel
 Selvstendig nær. (38)
 Eidsberg

4.  Britt Fladmark Holta 
Funksjonær, (51)

 Hærland

5.  Ines Bahtijaragic 
Hjelpepleier (35)

 Mysen
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For at Eidsberg skal fortsette å 

være en attraktiv kommune å bo-

sette seg eller jobbe i, må en hel-

hetlig stedsutvikling tas på alvor. 

Stedsutvikling for oss handler om 

en plan for og en bevissthet om 

hvor folk skal bo, hvor nye nærin-

ger skal etablere seg og hvordan 

kommunen skal se ut – både i 

sentrum og i grendene våre. 

Som po-
litikere 
ø n s k e r 
vi å væ-
re med 
på lang-
s i k t i g 

planlegging av hvordan Eidsberg skal utvi-
kle seg fremover, som strekker seg utover 
de sedvanlige 4-årige kommuneplanene. Vi 
forventer en sterk befolkningsvekst de nær-
meste tiårene og må være ute i forkant av 
denne utviklingen. 

Eidsbergs Venstre ønsker å fortette kraftig 
i Mysen sentrum og sette klare grenser for 
hvor man kan drive bymessig handels- og 
næringsvirksomhet. Vi ønsker at det gamle 
sentrum av Mysen skal livne til igjen som et 
attraktivt og urbant møtested, hvor mennes-
kene – ikke bilene, har hovedprioritet. 

Eidsberg Venstre vil i tillegg jobbe for å tillate 
spredt bosetting i grendene, innenfor visse 
kriterier. Vi mener at tillatelse for spredt bo-
setting må gjøres ut fra en vurdering av hvert 
enkelt tilfelle, ikke ut fra hvor mange søkna-
der kommunen får hvert år. 

Helhetlig  
stedsutvikling Venstre vil:

•	 Legge til rette for god byutvikling med 
visjoner. Det er nå vi legger føringene 
for hvilken by Mysen vil være i år 2050. 
Eidsberg kommunes befolkning bør få 
ta stor del i utviklingen av disse planene 
og Venstre ønsker å ta initiativ til en 
bred plandugnad hvor alle innbyggerne 
får komme med sine innspill til en sen-
trumsplan.

•	 At Mysen skal ha et tydelig sentrum 
med gode gangakser, grøntdrag og 
parker i sentrum. En sentrumsplan bør 
omfatte egne estetiske krav til godkjen-
ning av ny bebyggelse og utearealer i 
Mysens bykjerne. 

•	 Tilrettelegge for pendlere og kollektiv-
transport. Parkeringsområder bør an-
legges i utkanten av sentrum slik at de  

 
er lette å komme til og med gåavstand 
inn til sentrum. 

•	 Fortsatt sikre areal for idrettsanleggene 
i sentrum, noe som er særegent for byen 
vår. Vi støtter planene om en utvikling 
av Mysenelva. 

•	 Tilrettelegge for spredt bosetting i Eids-
berg. Hensyn som det er viktig å ta ved 
vurdering av spredt bosetting er jord-
vern, nærhet til skole og infrastruktur, 
landskapsverdier og kulturminner.

•	 Utrede fremtidig kommunestruktur i 
samarbeid med resten av kommunene 
i Indre Østfold

9
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Eidsberg er en grønn kommune 

med god matjord, vakre naturom-

råder og viktige kulturminner. Vi 

har verken råd til å miste landbru-

ket, naturen eller kulturminnene. 

Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnla-
get og har verdi i seg selv. For å sikre det biolo-
giske mangfoldet er det nødvendig å redusere 
inngrepene i naturen gjennom god forvaltning 
og økt vern. Venstre vil at kommunen i samar-
beid med grunneierne utvikler en felles plan for 
natur-, jord- og kulturminnevern.

SSB sine prognoser for Indre Østfold tilsier at 
befolkningen vil øke betraktelig i årene fram-
over. Venstre ønsker denne utviklingen velkom-
men. Vi vil se Eidsberg kommune og regionen 
i en sammenheng når det kommer til planleg-
ging og bruk av naturressursene våre. Indre 
Østfold er en grønn region hvor det er godt om 
plass, og en økt befolking vil gi oss muligheter 
til å videreutvikle både infrastrukturen og fri-
tidstilbudet slik at Indre Østfold blir en attraktiv 
region å bo, jobbe og leve i

Vi kommer til å jobbe aktivt for å sikre at disse 
målene i Energi og klimaplanen for Indre ØSt-
fold blir tatt på alvor og innarbeidet i hele kom-
munens virksomhet. Venstre ønsker at Eidsberg 
kommune skal være et forbilde i regionen når 
det gjelder å nærme seg et klimanøytralt sam-
funn. Dette gjelder både energibruk i bygnin-
ger, arealplanlegging og klimatilpasning, trans-
portbehov, avfallshåndtering og forbruk.

Venstre vil:
•	 At det utvikles en felles plan for natur-, jord- 

og kulturminnevern

•	 Ha null tap av biologisk mangfold og vern av 
områder med rødlistede arter

Et klimavennlig  
samfunn

•	 Redusere kommunens egne utslipp med 25 
% før 2015. Alle kommunale kjøretøy som 
kan bruke lav-/nullutslippsteknologi skal 
gjøre dette innen 2015. Alle kommunale 
kjøretøy som KAN være elbiler SKAL være 
elbiler.

•	 At alle rehabiliteringer av kommunale bygg 
skal ha en plan for energieffektiviserende til-
tak. Nybygg bør bygges med passivhusnivå. 
Nye kommunale bygg skal lokaliseres i nær-
heten av kollektivknutepunkt.

•	 At ny svømmehall i Mysen sentrum bygges 
etter strenge energiøkonomiske prinsipper, 
hvor man utreder samdrift med interkom-
munal ishall for varmepumpeeffekt, bruker 
solfangere til ytterligere oppvarming av 
vann, osv. Svømmehaller står for svært høyt 
energiforbruk om man ikke legger godt til 
rette ved bruk av ny energiteknologi, hvor 
driftsutgifter til dette kan reduseres til 1/10 
i forhold til normalt energibruk i norske 
svømmehaller.

•	 Stimulere etablert næringsvirksomhet til å 
redusere miljøbelastningen og vurdere ulike 
belønningsordninger for bedrifter og privat-
personer som velger spesielt miljøvennlige 
løsninger

•	 Oppfordre Jernbaneverket til å etablere en 
ladestasjon for elbiler på Mysen stasjon. 

•	 Bruke eksisterende infrastruktur (tog, buss, 
veier) ved utbygging av nye boligfelt og næ-
ringsarealer og oppfordre til økt bruk av syk-
kel og gangtrafikk i Mysen sentrum ved bl.a. 
å jobbe for at det bygges gode gang- og syk-
kelveier fra grendesentra til Mysen. 

•	 At kommunen skal etterspørre en mobili-
tetsplan (parkering, kollektivmuligheter, 
hvilke tiltak er tenkt for å redusere trans-
portbehovet, videokonferanser etc) ved nye, 
store utbyggingsprosjekter.

•	 Jobbe for at Østre Linje møter morgendagens 
krav til infrastruktur og fremkommlighet, 
samt at det utredes muligheter for gjenåp-
ning av strekningen Rakkestad- Sarpsborg.

•	 Satse på nyskapende, grønn næringsvirk-
somhet. Vi vil legge til rette for utbygging av 
alternative energiformer, som for eksempel 
vindmøllepark langs ny E18 og på Monaryg-
gen.   

•	 Ha en årlig utdeling av Eidsberg Venstres 
Miljøpris

5
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•	 Utfordre Høgskolen i Østfold til å etablere 
en avdeling i Indre Østfold.

•	 Tilrettelegge for et kontorfelleskap 
(gründerhotell) i Mysen sentrum, hvor 
nyetablerte småbedrifter kan samarbeide 
om sentralbord, kompetanse, IT-løsnin-
ger, mv. 

•	 Ha større åpenhet og innsyn i kommu-
nens anbudsprosesser og fortsette å ta i 
bruk konkurranse som virkemiddel der 
det er hensiktsmessig. At alle kommu-
nale (direkte og indirekte) kostnader skal 
regnes med ved anbud, slik at det sikres 
lik konkurranse mellom kommunale og 
private tjenesteleverandører. Og at næ-
ringsliv og befolkning enkelt skal kunne 
se på kommunens hjemmesider hva kom-
munen bruker og tjener penger på. Lo-
kal næringsvirksomhet skal vektlegges i 
kommunale innkjøp. 

•	 Gjøre kommunens virkemiddelapparat 
mer tilgjengelig for brukere gjennom len-
gre åpningstider, bedre markedsføring og 

tettere kontakt med næringslivet. Vi vil 
også gjøre det mer tilgjengelig for mino-
ritetsspråklige. Kommunens hjemmesi-
der bør utvides til også å omfatte lokalt 
næringsliv, på samme måte som lokalt 
foreningsliv. 

•	 Sikre at landbruket i Eidsberg utvikles vi-
dere. Først og fremst for å opprettholde el-
ler øke matvareproduksjon i kommunen, 
men også for å ta vare på det vakre kultur-
landskapet vårt. Vi ønsker å se på mulige 
ordninger som i større grad enn i dag opp-
fordrer bønder til å utvikle nye, grønne, 
næringer på gården. 

•	 Legge til rette for en aktiv reiselivssats-
ning i regionen, spesielt basert på de flot-
te natur-, landskaps- og landbruksverdi-
ene vi har. Våre store og små attraksjoner 
bør markedsføres sterkere gjennom sosi-
ale medier. Vi er en storbynær villmarks-
kommune med stort potensiale for reise-
livsvirksomhet. Vi må tilrettelegge for økt 
tilbud av hotell- og overnattingsplasser, i 
takt med etterspørselen

•	 At kommunen skal være en medspiller, 
ikke en motspiller, for nyetablering og ek-
sisterende næringer. Administrativ imøte-
kommenhet og god rådgivningstjeneste 
fra kommunal næringsetat er viktig for 
nyetableringer. Ordfører besøker alle nye-
tablerte i oppstartsåret. Vi ønsker en egen 
tiltakspakke for nyetableringer.

Venstre vil at Eidsberg innen 2015 

skal være en av fylkets mest attrak-

tive kommuner for næringslivet. 

For å få dette til ønsker Eidsberg 

Venstre å skape et godt nærings-

klima i kommunen, spesielt for 

nye, bærekraftige og grønne vekst-

bedrifter.
Nærheten til Oslo-regionen fører til at mange 
arbeidstakere med høyere utdanning pend-
ler ut av kommunen. For å bidra til at flere 
kunnskapsbedrifter etableres i Eidsberg, må 
det jobbes med å få et attraktivt høgskoletil-
bud i Indre Østfold. 

Samarbeidet mellom ulike aktører fra næ-
ringslivet, utdanningsinstitusjonene og det 
offentlige må bli bedre enn i dag. Ofte er den 
største hindringen for å se nye muligheter 
innenfor næringslivet mangelen på kunn-
skap om hva andre holder på med. Derfor 
trenger vi gode møteplasser og nettverk for 
nyskaping i Eidsberg. 

Venstre vil:
•	 Oppfordre til at det skapes en arena for 

innovasjon og næringsutvikling i kom-
munen

En kommune for 
næringsvirksomhet
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Eidsberg Venstre vil ha et kulturliv 

med stor bredde. Vi vil få det beste 

fram i folk, unge og voksne, og der-

for vil vi at kommunen legger best 

mulig til rette for at alle kreative 

sjeler kan få brukt sitt potensial til 

beste for oss alle her i Eidsberg.

Hver krone brukt på frivillige organisasjoner får 
man mangedoblet tilbake i forebyggende hel-
setjenester. 

Det frivillige foreningslivet er kunnskapsfor-
midler og kulturbærer, samfunnsbygger og 
skole i demokrati. Eidsberg Venstre ønsker å gi 
den frivillige sektoren vekstmuligheter. Det er 
spesielt viktig å legge til rette for barn og unges 
muligheter til å engasjere seg i kultur og idrett. 

Idrett og friluftsliv er viktig for både trivsel, so-
sialt nettverk og folkehelse. Både idrett og fri-
luftsliv har en helsefremmende effekt gjennom 
forebygging og ved at det gir gode opplevelser. 
Vi ser på lag og foreninger som vår viktigste 
medspiller for utjevning av sosiale forskjeller, 

Kultur og idrett forebygging av sosial marginalisering og isola-
sjon – men for å gjøre denne jobben må lag og 
foreninger ha trygge forutsigbare rammer for 
økonomi og god støtte og dialog med kommu-
nens administrasjon og politiske organer. 

Det største byggeprosjektet Eidsberg kommu-
ne står foran den neste perioden er ny svøm-
mehall. Dette må prioriteres og gis finansielle 
rammer. En grundig utredning om beste løs-
ning mht energiforbruk, driftskostnader, belig-
genhet, mv. må gjøres straks. Svømmehallen 
må stå ferdig før Festiviteten bad må stenges.

Venstre vil:
•	 Ha ny svømmehall i Eidsberg og vi mener 

at det er hovedløftet i kommende periode 
på idrettsanleggfronten. Dette er ikke bare 
et idrettsanlegg, men også et klasserom for 
svømmeopplæringen i skole og svømme-
kurs, et fysikalsk rehabiliteringssenter, et 
mosjonssenter for en stor andel av befolk-
ningen, og ikke minst – her foregår livred-
dende opplæring i svømming.  

•	 At sykkel- og gangveier, sykkelstier og gang-
stier i hele kommunen må få en egen priori-
tering. Skilting og kart over dette bør ligge 
på kommunens hjemmeside. Sykkelstier fra 
grendesentra til Mysen sentrum bør ligge i 
fremtidige planer. 

•	 Se på en kreativ og lønnsom etterbruk av 
Festivteten svømmehall 

•	 Oppfordre til etablering av en lokalradio

•	 At ildsjelinitiativ skal vektlegges.

•	 Legge til rette for at foreninger og initiativ av 
og for innvandrere får økt synlighet i lokal-
miljøet og at det skapes fleres møtesteder 
mellom de ulike kulturene i kommunen vår. 

•	 Ha ungdomstiltak på ungdommens egne 
initiativ. Man bygger ingen ungdomsklubb 
før ungdommen selv ønsker dette – da skal 
kommunen legge til rette for dette. 

•	 Støtte uvikling og ny giv i rockeverkstedet
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Vi ønsker at flest mulig skal kunne 

bo hjemme så lenge dette er det 

beste for dem, og at alle skal føle 

seg trygge på at det er plass til 

dem i omsorgsbolig når behovet 

kommer.

Eldreomsorgen i Eidsberg er knyttet opp til Ed-
win Ruuds omsorgsenter. Her er det trygt og 
godt å tilbringe alderdommen når man ikke 
lenger kan bo i egen bolig. Utbyggingen av Ed-
win Ruud vil sikre flere plasser i eldreomsorgen. 

Den nye samhandlingsreformen vil sette helt 
nye krav til kommunenes oppfølging av hel-
setjenester; herunder psykiatri, rehabilitering, 
eldreomsorg, ungdomshelse, akuttberedskap, 
osv. 

For Venstre er et mangfoldig samfunn et gode i 
seg selv. Likevel byr et mangfoldig samfunn på
noen utfordringer som vi må ta på alvor. Venstre 
vil samarbeide med private aktører når det skal
gis boliger til flyktninger og asylanter i Eids-
berg.

Venstre vil:
•	 Se på alle muligheter for å møte de nye ut-

fordringene i samhandlingsreformen, her-
under kommunenes samarbeid og fremtidig 
kommunestruktur i Indre Østfold. Et stort 

helsehus i gamle Askim sykehus kan være et 
godt alternativ, men alle løsninger bør gjen-
nomgås før man tar en endelig avgjørelse. 

•	 Ansette kommunelege med overordnet an-
svar for kommunens helsetjenester, fastle-
gene, smittevernberedskap, familiesente-
rets helsetjenester, mv. 

•	 Gjøre det lettere å benytte seg av private 
hjemmehjelpstjenester. 

•	 Sikre at vi har nok fagpersonale med spesia-
lisering på sammensatte sykdomsbilder og 
overmedisinering. 

•	 Sørge for at det er tilstrekkelig antall om-
sorgsboliger og at det sees på både kom-
munale og private løsninger for å bygge nye 
boliger etter behov.

Velferd og inkludering


